
2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ලධකාපා   

   ම්බ වෙ  ඉටු  රන කද රාජ ාපා 

 

 

I. පත්වීම් ස්ථිර  කිරීම්     (ඇමුණුම 01,02) 

II. ශ්රී කා අ ්යඅපප පපාපඅකප වස්ථේව  1 වරථණියට උස්ස්ථ කිරීම්     (ඇමුණුම 03)  

III. ශ්රී කා අ ්යඅපප පපාපඅකප වස්ථේව  11 වරථණියට උස්ස්ථ කිරීම්  (ඇමුණුම 03,04) 

IV. ස්ථථඅප මඅරු ීම්     (ඇමුණුම 04) 

V.  

VI.  අර්යක්ෂමතඅ  ඩඉම් ස්හප කබඅ දීම්                                               (ඇමුණුම 05)  

VII. විරඅම න්වීීම් 

 

 

ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන 111 වරයණියේවන ්මත ක  රන කද පන වීම්ම්  ය ර රීමම් 

(2021.03.15. දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා කැපන ෑකට වොමු  රන කද ලිපි) 

 

I. ඒ. රීවීරවී මහතඅ (821512077 V) 

II. පී.වක්.ී සී. ගුණසාහ මිය (908250044 V) 

III. වක්.ජී.ඩී.පී.ගුණරත්වප මිය (916661053 V) 

IV. ඒ. වකෝවේෂථේරවී මහතඅ (772474377 V) 

V. එම්.එච්.එවී.එස්ථ. මධුරාගි මිය (895251275 V) 

VI. එස්ථ.ර්මරත්වප මහතඅ (651570034 V) 

VII. වක්. බහිරදවී මිය (907920666 V) 

VIII. ඩී.එම්.පී.දිස්අපඅය  මිය (866992533 V) 

IX. එස්ථ.එල්.ඒ. ර්මරත්වප මහතඅ (721922359 V) 

X. ඩබ්ලිව්.ඒ.විතඅපවේ මිය (862220188 V) 

XI. ආර්.පී.විමකවස්ථප මහතඅ (683410861 V). 

XII. එම්.එම්.ේපසාහ මිය (78122680 V) 

XIII. ජී.එම්.ඒ.ඩී.එවී. මුහවීදිරම් මිය (87750680 V) 

XIV. ජී.එවී. ශ්රීමඅල් මහතඅ (803662355 V) 

XV. ඩබ්ලිව්.එfප්. ප්රපඅවීදු  මහතඅ (652080553 X) 

XVI. එම්.ප්රපඅවීදු  මිය (745560318 V) 

XVII. ඊ.එම්.එවී.ඩී. ඒ පඅය  මිය (898473740 V) 

XVIII. ඩබ්ලිව්.ී.ඒ.එච්.ආර්. ප්රපඅවීදු  මිය (866893160 V) 

XIX. එස්ථ.ඒ.පී.එම්. පියරත්වප වමවපවිය (898602702 V) 

XX. එස්ථ.සුදර්සනී මිය (795292020 V) 

XXI. එච්.එම්.්යි.පී.්කහව ෝවී මහතඅ (782990322 V) 

XXII. පී.එම්.එවී.බවීදු ක බණ්ඩඅර මහතඅ (623041212 V) 

XXIII. එම්.ජී.එම්.යූ ජයවස්ථ ප වමවපවිය (906510987 V) 

XXIV. ඩබ්ලිව්. වක්.ආපායරත්වප මිය (657921505 V) 

 

 



රාජය ව යවා ව ාිෂන   ාාව  ්යාපන න ව යවා  ිෂටුව වවක වොමු  රන කද ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන 

ව යවවන 111 වරයණියේවන පන වීම්ම්  ය ර රීමම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා) 
 

I. ඩී. එල්. ඒ. ්යි. ගුණතික  මිය (747132313 V) 

II. පී.එච්. චඅප  මහතඅ (873112379 V) 

III. බී.ේඅසුවේේවී මහතඅ (750323405 V) 

IV. ටී.ේඅසුදීස්වී මහතඅ (822272347 V) 

V. ඒ.පී.විවේසුවීදර මිය (887360545 V) 

VI. ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.වක්.ීරසාහ මිය (888483586 V) 

VII. ඒ.ස.නුස්ථරත්ව නිවකෝෆඅරඅ මිය (878233298 V) 

VIII. ටී.එම්.ජී.වක්. කුමඅපාහඅමි මිය (827094145 V) 

IX. එම්.එල්.එම්.මුතඅපාස්ථ මහතඅ (732540075 V) 

X. ඒ. එම්. බී.්ත්වතපඅය  මහතඅ (196802502238) 

XI. එස්ථ.ඒ.්රසු මහතඅ (842980984 V) 

XII. වේ.්තුව ෝරක මහත්වමිය (197683001204) 

XIII. වක්. සුවිදවී මහතඅ (820494857 ) 

XIV. එස්ථ.එම්.ඒ.එවී.ස්මරව ෝවී මහතඅ (812650416 V) 

XV. ඒ.පී. එfප්. පස්ථපායඅ මිය (198063900070) 

XVI. වක්.ජි.සී.වේ. බණ්ඩඅර මහතඅ (923113428 V) 

XVII. එච්.වක්.දිනූෂි අ මිය (877672034 V) 

XVIII. එස්ථ.බඅර්ීපවී මහතඅ (742310485 V) 

XIX. එස්ථ. තේස්භඅ මූර්ති මහතඅ (793231555 V) 

XX. වක්. තිරුවචල්ේම් මහතඅ (741920620 V) 

XXI. වක්. එස්ථ. එස්ථ. වක්. චවීරසූරපාය මිය (198877001768) 

XXII. ඩබ්ලිව්. මීතරවී මහතඅ (722780256 V) 

XXIII. එල්.ඒ.්යි. ගුණතික  මිය (747132313 V) 

XXIV. එම්. ඩබ්ලිව්.ටී.චඅමර මහතඅ (862000978 V) 

XXV. ආර්.එම්.සී.පී.වක් .රත්වපඅය  මිය (767682514 V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ්මත ක  රන කද 1 වරයණියේෙට ස  ය රීමම්  

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා කැපන ෑකට වොමු  රන කද ලිපි) 
 

I. එස්ථ.එම්.එම්.්මීර් මහතඅ (640832428 V) 

 

 

 

රාජය ව යවා ව ාිෂන   ාාව  ්යාපන න ව යවා  ිෂටුව වවක වොමු  රන කද ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන 

ව යවවන 1 වරයණියේෙට ස  ය රීමම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා) 

 

II. එම්.එම්.ජේඅේ මහතඅ (731830606 V) 

III. වේ.එම්.ඉක්බඅල් මහතඅ (196331502632 ) 

IV. එම්.ටී.එම්.්කීල් මහතඅ (653501374 V) 

 

 

 

ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ්මත ක  රන කද 11 වරයණියේෙට ස  ය රීමම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා කැපන ෑකට වොමු  රන කද ලිපි) 

 

I. වක්.බී.ජී.එස්ථ.රණසාහ මිය (878590210 V) 

II. ටී.රඅජවස්ථ ර මිය (837323126 V) 

III. එස්ථ.ඩී.සී.ගුණතික  මිය (718271339 V) 

IV. ඩබ්ලිව්.ඒ.වේ.චවීරසපා මහතඅ (623260267 V) 

V. ටී.පී.ියපවේ මිය (727441581 V) 

VI. පී.්යි. විතඅපවේ මහතඅ (753642552 V)  

VII. එච්.ඒ.ඒ. වහට්ටිආරච්ි  මයඅ (720932610 V) 

VIII. වේ.ඒ.එම්.පී.ජයතික  මහතඅ (730770979 V) 

IX. ටී. ජයවීතවී මහතඅ (198433000839) 

X. වේ.ඒ.්යි. ජයකත්ව මහතඅ (857513649 V) 

XI. ඩබ්ලිව්.එම්.්රුණශඅවීත මහතඅ (612991308 X) 

XII. පී.්යි.විතඅපවේ මහතඅ (753642552 V) 

XIII. පී.ී.මුණසාහ මිය (198658400756) 

 

 

  

 

 

 



රාජය ව යවා ව ාිෂන   ාාව  ්යාපන න ව යවා  ිෂටුව වවක වොමු  රන කද ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන 

ව යවවන 11 වරයණියේෙට ස  ය රීමම් 

(2021.03.15. දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා) 
 

I. එම්.ජී.වක්. කක්මඅි මිය (867162887 V) 

II. ඩී.ඒ.එස්ථ.ජී. දිස්අපඅය  මිය (725201834 V) 

III. ඩබ්ලිව්.වේ.එම්.විමකරත්වප මිය (738641604 V) 

IV. ඩී.පී.වේදයතික  මිය (818193157 V) 

V. ේයි.ඩබ්ලිේ.එච්.එම්. ්මරසාහ මිය (875201655 V) 

VI. වක්. ්නුෂථ අ මිය (838212395 V) 

VII. වක්.්භිරඅමි වමය (837970946  V) 

VIII. යූ.එල්.පී.එවී.වපවර්රඅ මිය (706322892 V) 

IX. ී.සුතඅහර් මයඅ (766330886 V) 

X. ඒ.ජී. fපඅස්ථමිල් මහතඅ (883112954 V) 

 

 

 

ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ලධකාපා  යනාන  ා ව ්ම් 

 
(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා) 

 

I. එවී.එවී. ේවීනිආරච්ි මිය (876972140 V) 

II. ජී.පී.එවී. වපවර්රඅ මහතඅ (703122957 V) 

 

 

 

රාජය ව යවා ව ාිෂන   ාාව  ්යාපන න ව යවා  ිෂටුව වවක වොමු  රන කද ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන 

ව යවවන ලධකාපා  යනාන  ා ව ්ම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා ) 

 

I. ඒ.ආර්.වක්.පීපාස්ථ වමවපවිය (775052481) 

II. ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්ථ.ඩබ්ලිව්. විවේසූරපාය මිය (776611326 V) 

III. වක්.ආර්.යූ.එම්. රුණඅතික  මයඅ (833322737 V)  

IV. ඩී.එල්.එවී.  කයඅණි මිය (725400098 V) 

V. එච්.ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. කුමඅර මහතඅ (743010736 V) 

 

 

 

 

 

 



ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ලධකාපා   ා ා ්මත ක  රන කද  ායකෙක්න කා  මඉම්   න කබා 

දීම් 

 
(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා කැපන ෑකට වොමු  රන කද ලිපි) 

 

I. එස්ථ.පී.ඩී.වේ. ස්මරීර මහතඅ (817680267 V) 

 

 

 

රාජය  ව යවා ව ාිෂන   ාාව  ්යාපන න  ිෂටුව වවක වොමු  රන කද ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන 

ලධකාපානවේ  ායකෙක්න කා  මඉම්   න කබා දීම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා) 

 

I. වක්.වක්.පී.එම්.ජයතික  මිය (626541372 V) 

 

 

 

ශ්රී කා ා ්යාපන න පන පාපන ාකන ව යවවන ලධකාපා  ශ්රා  නැ ්ම් 

(2021.03.15 දින සිට 2021.03.31 දින දක්වා කැපන ෑකට වොමු  රන කද ලිපි ) 

 

II. ඒ.විජයඅවීපද මූර්ති මහතඅ (196133503542) 

III. එස්ථ.ේරතසීකවී මිය (616580698 V) 

IV. එවී.පී.ඒ.ඒ. පියවස්ෝම මහතඅ (610881742 V) 

 

 

 


